
Turvaa tapaturmien varalle
Taloyhtiö on rakennettu asukkaitaan varten ja tästä 
syystä Howdenin vakuutusmeklarit tarjoavat asiak-
kailleen edullista ja kattavaa Asumisplus-ryhmätapa-
turmavakuutusta. Vakuutus tuo turvaa yllättävien ja 
odottamattomien tapaturmien varalle ja siinä vakuu-
tettuina ovat kaikki taloyhtiössä asuvat ja talkoisiin 
osallistuvat henkilöt. Tapaturman hoitokulujen osalta 
vakuutettuina ovat myös asukkaiden vieraat.  
Kun vakuutetulle aiheutuu tapaturma, johon liittyen 
vakuutuksesta maksetaan korvausta tapaturman hoi-
tokuluista, korvataan vakuutuksesta mm. tapaturman 
yhteydessä rikkoutuneet silmälasit ja vaatteet.

Tapaturmat: voimassa taloyhtiön piha-alueella, yhtei-
sissä tiloissa ja talkoissa sekä talkootyöhön liittyvillä 
matkoilla. Ilmoitettujen muutos- ja korjaustöiden aikana 
voimassa myös ilmoitusta koskevassa huoneistossa. 

Luunmurtuma: erillinen luunmurtumakorvaus  
korvattavan tapaturman yhteydessä.

Toipilasturva: kertakorvaus vahingonkärsineelle,  
mikäli hän joutuu korvattavan tapaturman seurauksena 
sairaalahoitoon.

huolenpitoa asukkaista

AsumisPLUS    76€
Taloyhtiössä sattui vesivahinko ja asunto on toistaiseksi asumiskelvoton.  
Asukas liukastui taloyhtiön pihalla. Käsi murtui ja takki repesi. 
Kotiavain jäi sisälle asuntoon, ovi on lukossa ja ketään ei ole kotona.  
Kova myrsky kaatoi puun auton päälle. Kaskovakuutus maksoi korjauskulut,  
mutta korvauksesta vähennetään omavastuu. 
Nämä ovat tyypillisiä esimerkkejä taloyhtiön alueella sattuvista vahingoista, 
joihin ei aina muista vakuutuksista voi hakea korvausta.

Monipuolisempi kuin pelkkä 
tapaturmavakuutus
Asumisplus sisältää talkoo- ja tapaturman lisäksi 
myös lukuisia muita turvia asukkaille. 

Avainturva: korvaa avaimien tai lukkojen uusimisesta sekä  
oven avaamisesta aiheutuneita kustannuksia, kun avain on 
jäänyt asukkaalta huoneistoon, se on kadonnut tai varastettu.

Asumisen keskeytyminen: korvaa äkillisestä vahingosta  
aiheutunutta asumisen keskeytystä.

Auton omavastuuturva: korvaa auton kaskovakuutuksen 
käyttämisestä aiheutunutta omavastuuta, vakuutusmäärä  
300 euroa. Korvausta maksetaan tilanteessa, jossa myrsky- 
tuulen johdosta auton päälle kaatuu puu tai putoaa oksa ja 
auton kaskovakuutus korvaa vahingonkorjauskulut. Korvatta-
vuuden edellytyksenä on, että vahinkoa ei korvata taloyhtiön 
kiinteistövakuutuksesta tai vastuuvakuutuksesta.

Talkootyön vastuuvakuutus: täydentää yksityishenkilöiden 
omaa vastuuvakuutusturvaa taloyhtiön yhteisesti koolle  
kutsutuissa talkoissa.

Palvelu on 
veroton, 
AVL 44 §

Vuosimaksu



      Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti  
          asuvat ja talkoisiin osallistuvat henkilöt sekä  
          kirjallisen asuinhuoneiston hallintaoikeuden nojalla     
          oleskelevat henkilöt. Tapaturman hoitokulujen  
          osalta vakuutettuina ovat myös taloyhtiön tai  
          asukkaiden vieraat.

      Vakuutus on voimassa yhtiön piha-alueella,  
          yhteisissä tiloissa ja talkootyöhön liittyvillä  
          matkoilla.

      Vakuutus on voimassa asunto-osakeyhtiölain  
          mukaan ilmoitettavien korjaus- ja muutostöiden  
          aikana ilmoitusta koskevassa huoneistossa.

      Vakuutus kattaa ehtojen mukaan myös  
          yhtiö- ja hallituksen kokoukset matkoineen.

     Vakuutus korvaa ehtojen mukaan tapaturmasta    
         aiheutuneita hoitokuluja 18.000 € (talon vieraiden  
         osalta 5.000 €). Tapaturman aiheuttamasta  
         pysyvästä haitasta korvataan enintään 25.000 €  
         ja tapaturmaisen kuoleman korvaus on 15.000 €.

     Omavastuu on 0 € tapaturman hoitokuluissa.

     Korvattavien tapaturmavahinkojen yhteydessä  
        erillinen luunmurtumakorvaus 150 - 2.500 €.

     Toipilasturvasta korvataan kertakorvauksena 500 €    
         vahingonkärsineelle, mikäli hän joutuu Asumisplus- 
         sasta korvattavan tapaturman seurauksena sairaala    
         hoitoon vähintään kahdeksi vuorokaudeksi (kaksi yötä).

    Vakuutus kattaa tapaturman yhteydessä rikkoutuneet    
        silmälasit, vaatteet, kuulokojeen, turvakypärän ja  
        hammasproteesin, kun tapaturmaan liittyen  
        vakuutuksesta maksetaan korvausta tapaturman  
        hoitokuluista. Vakuutusmäärä on 500 € / vahinko.  
        Omaisuuden korvaamisessa on vahinkokohtainen  
        50 €:n omavastuu.

   Avainturva korvaa ehtojen mukaan avaimien tai lukkojen   
       uusimisesta sekä ovien avaamisesta aiheutuneita  
       kustannuksia, kun avain on jäänyt asukkaalta huoneis- 
       toon, se on kadonnut tai varastettu. Vakuutusmäärä on  
       300 € / vahinko, omavastuu on 0 €. 

    Asumisen keskeytys korvaa ehtojen mukaan  
       enintään 375 € sijaisasumisen kuluja, vuorokausi- 
       kohtainen korvaus 75 €, omavastuu on 0 €.

    Auton omavastuuturva korvaa auton kaskovakuutuksen    
       käyttämisestä aiheutunutta omavastuuta tilanteessa,  
       jossa myrskyn (tuulen nopeus yli 20 m/s) johdosta  
       asukkaan henkilö- tai pakettiauton päälle kaatuu puu  
       tai putoaa oksa eikä vahinkoa korvata kiinteistövakuu-   
       tuksesta eikä kiinteistön vastuuvakuutuksesta. Vakuutus    
       on voimassa taloyhtiön pysäköintialueella. Vakuutus- 
       määrä on enintään 300 €/vahinko, omavastuu on 0 €.

    Taloyhtiön talkootoimintaan liittyvä vastuuvakuutus    
        täydentää talkoiden aikana työskentelevien  
        asukkaiden sekä muiden ilman taloudellista korvausta 
        talkoisiin osallistuvien yksityishenkilöiden omaa  
        vastuuvakuutus turvaa. Vakuutus on voimassa  
        taloyhtiön virallisesti kokoon kutsumissa ja asukkaille  
        ennakkoon ilmoitetuissa talkoissa. Vakuutusmäärä  
        on enintään 2.500 € per vahinko, omavastuu on 150 €.

Korvauksen hakeminen vahingon tapahduttua
Täytä AIG:n vahinkoilmoitus verkossa. Mainitse vakuutusnumerot 102-3601, 119-4842.
Voit myös ladata vahinkoilmoituslomakkeen osoitteesta: howdenfinland.fi/asumisplus
ja toimittaa sen AIG:lle joko sähköpostitse: finlandclaims@aig.com tai
kirjeitse: AIG Europe Limited (Finland), Tunnus 5008951,  00003 VASTAUSLÄHETYS  
(postimaksu on maksettu puolestanne)

Vahingon käsittelee AIG, joten käsittelyyn liittyvissä tiedusteluissa voit ottaa suoraan  
yhteyttä AIG:n korvauspalveluun joko sähköpostitse tai soittamalla p. 020 3034 56.

Lääkärin hoitoon hakeuduttava 14 vrk:n kuluessa tapaturman sattumisesta
Vakuutetun on ensin maksettava aiheutuneet hoitokulut, minkä jälkeen korvausta haetaan 
alkuperäisiä tositteita vastaan.
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